Acta de la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació Teatre Municipal
d’Artà de 28 de novembre de 2012, a les 19’30 h, a la sala de reunions del Teatre
Municipal d’Artà

Hi assisteixen:
Jaume Alzamora (president )
Magdalena Maria Fernández
Onofre Serra
Paula Ginard
Maria Antònia Sureda
Bartomeu Gili
Guillem Caldentey ( vice-president)
Maria Bel Sanxo (secretària)
Xisca Carrió (administrativa)

No hi assisteixen
Joan LLiteras
Jaume Ginard

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de dia 26 de setembre de 2012
2. Situació econòmica de la Fundació a data 31 d’octubre de 2012

Desenvolupament de la sessió

1.Lectura i aprovació de l’acta de dia 26 de setembre de 2012
Es llegeix l’acta de la sessió ordinària de dia 26 de setembre de 2012, la qual s’aprova
per unanimitat.
La gerent i l’administrativa comenten els documents que han elaborat (s’adjunten) i els
diferents patrons realitzen les valoracions pertinents.
Paula Ginard en nom del seu partit comenta que s’han reduït molt les despeses i suposa
que els ingressos i les despeses del Cool Days Festival es comptabilitzaran el mes de
desembre, la qual cosa li confirma l’administrativa.
A continuació parla de la manca d’ingressos a la partida de la taquilla prevista per la
projecció del documental “Artà una altra mirada”. En Tolo Gili proposa que ja que
aquesta manca d’ingressos ha estat provocada pel retard d’implantació de la targeta
turística, la Fundació facturi aquesta taquilla a l’Ajuntament amb càrrec a la partida del
pla turístic. La qual cosa s’aprova.
Paula Ginard dona l’enhorabona a l’equip directiu per la reducció de la despesa en
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més de quaranta mil euros i pensa que els comptes estan prou bé pel temps de crisi que
estem vivint.
Amb la mateixa línia Tolo Gili també manifesta que el seu grup està molt satisfet de
l’estat dels comptes i de la contenció de despesa que s’ha dut a terme, també dona
l’enhorabona a l’equip i demana com es duen a terme les amortitzacions.
L’administrativa li contesta que a les amortitzacions les fa la gestoria cada vegada que li
demanen un balanç.
En Guillem Caldentey no té res a dir dels resultats, segons ell són més que correctes i
agraeix l’esforç que fa la Fundació especialment el del seu personal.
Na Magdalena Maria també dona l’enhorabona per la reducció de despesa i diu que els
ingressos no han millorat. Demana quina previsió de pagaments hi ha i comenta que li
preocupa el tema de les nomines. La gerent li explica que si no s’ha de pagar la paga
extra de Nadal no hi haurà cap problema per a pagar les nomines del mes de desembre.
Magdalena Maria demana que (per no haver-hi sorpreses) pel proper patronat li preparin
les factures pendents i la previsió de pagament.
Paula Ginard demana com està el tema de l’IVA del bar i com va l’IVA de les entrades.
L’administrativa li explica que degut a l’IVA del bar hisenda ha fet una revisió a la
documentació presentada perquè “ens havien de tornar uns 6.000 euros i en aquests
moments revisen la devolució”. En relació a les entrades li explica que a l’IVA dels
espectacles l’assumeixen les empreses i que la part grossa de proveïdors estan exempts
d’IVA.
En Tolo Gili comenta que s’ha d’esperar al tancament de l’any i després fer una
valoració anual.
S’acorda fer el proper patronat o dia 12 o dia 19 de desembre. La gerent les recorda que
abans del 31 de desembre el pressupost i el pla d’actuació pel 2013 s’ha d’haver enviat a
la Conselleria i a les altres administracions.

Acords
1. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de dia 26 de setembre de 2012.
2. Que la Fundació facturi a l’Ajuntament les despeses de la projecció del documental
“Artà una altra mirada” amb càrrec a la partida del pla turístic.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

El president

Maria Isabel Sancho

Jaume Alzamora Riera
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